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ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,

o g ł o s z e n i a:
II NIEDZIELA
PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. Dziś po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic
różańcowych.
2. W dniu dzisiejszym, zapraszamy na godzinę 17.00 do
domu parafialnego na spotkanie opłatkowe grupy
duszpasterskie: Radę Parafialną, Akcję Katolicką, Róże
Różańcowe, Zespół muzyczny, Caritas, Redakcję Miriam, osoby czytające lekcje i inne biorące czynny
udział w pielgrzymkach i w życiu parafii.
3. Jutro Uroczystość Trzech Króli. Msze św. z poświęceniem, kredy kadzidła i złota na każdej Mszy św. Po nabożeństwach składając dobrowolną ofiarę możemy
nabyć poświęcone kadzidło oraz kredę, którą oznaczymy drzwi naszych domów.
4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego- 6 stycznia odbędzie się Orszak Trzech Króli. Początek na parkingu
przy hali sportowej na Podpromiu o godz. 12.00. Orszak
przejdzie ulicami miasta do Rynku. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w Orszak Trzech Króli i do udziału
we Mszy św. w swoich parafiach.
5. 6 stycznia 2018 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego rocznica konsekracji Księdza Biskupa Kazimierza Górnego i Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Zachęcamy do modlitwy w ich intencji.
6. Trwa wizyta duszpasterska. Najlepiej, aby cała rodzina zgromadziła się w tym czasie w domu. Należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, na nim Pismo
Św., krzyż, zapalone świece, woda święcona i kropidło.
7. W związku z kolędą Msze św., o godz. 16.00, wówczas
o godz. 16.30 można załatwiać sprawy kancelaryjne.
8. Na czas ferii zimowych (od 11.01 do 25.01) nastąpi
przerwa w wizycie duszpasterskiej. Dalszy ciąg od
poniedziałku 27.01.
9. W niedzielę chrztu Pańskiego, 12.01, odbędzie się
w naszym kościele koncert papieski w roku obchodów 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II pt.:
„Koncert kolęd”. Odbędzie się on po Mszy św. około
godz. 10.15 i potrwa do godz. 12.00. Wystąpi zespół
muzyczny z Krakowa, który koncertował w naszej
parafii w ubiegłym roku.
10.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (w sumie
50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloków
z ul. Strażackiej nr 18A, 18B, 18C i 18D.
11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów możemy nabyć tygodniki: „Źródło”
i „Niedzielę”, „Ola i Jaś” – dla dzieci. Gazetka Miriam
znajduje się w przedsionku kościoła. Można także zabrać
materiały formacyjne związane z trwającym rokiem
poświęconym Eucharystii pod hasłem: „Wielka
tajemnica wiary”.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

WIZYTA DUSZPASTERSKA

wtorek (07 I ) (od godz. 16.30).
1. ksiądz – ul. Piaskowa od początku
2. ksiądz – ul. Piaskowa od końca
środa (08 I ) (od godz. 16.30).
1. ksiądz – ul. Jachowicza od nr 2
2. ksiądz – ul. Jachowicza od końca, od nr 51
czwartek (09 I ) (od godz. 16.30).
1. ksiądz – ul. Gościnna od nr 2 do nr 6
2. ksiądz – ul. Gościnna od nr 8 do nr 32A
piątek (10 I ) (od godz. 16.30).
1. ksiądz – ul. Gościnna od nr 32/1 do nr 50

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) przypadające na
6 stycznia jest jedną z najstarszych uroczystości uświęconych
przez Kościół. Ma ona uczcić objawienie się Boga człowiekowi oraz Jego obecność w historii człowieka. Jest świętem nakazanym. Tradycją stał się organizowany z okazji tego święta
Orszak Trzech Króli, który od 2013 roku regularnie gromadzi
na ulicach naszego miasta tłumy – przede wszystkim rodziny
z dziećmi. OTK jest to przedstawienie Jasełek wystawiane
w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą. Jest to inicjatywa działania
wspólnoty lokalnej społeczności. Całe rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi - zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie. Orszaki cieszą się coraz większą popularnością. Są
również naszym świadectwem przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
o Nim pouczył ”. /J 1,18/
Jezus uczy nas, że od początku mocno zaufał Temu, który jest twórcą nieba i ziemi. Jego wiara w to, co przekazuje
Ojciec była tak wielka, że po ludzku patrząc była wręcz
"ślepa". Tymczasem Bóg wie co dobre i nawet wtedy, gdy
my wątpimy w plan Pana Boga, ten kieruje ludzkim życiem
tak, aby zbawienie stało się udziałem każdego z nas.

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI. Ciąg dalszy…
chrześcijańskich. Od XV/XVI w.
w kościołach poświęca się w uroczystość Objawienia Pańskiego
kadzidło i kredę. Poświęconą w
kościele kredą oznaczamy drzwi
naszych domów pisząc cyfry nowego roku oraz inicjały tradycyjnych imion świętych Mędrców
(K+M+ B), lub pisane w wersji
łacińskiej (C+M+B). Te ostatnie
tłumaczy się jako Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).
Opr. D. Frańczak

CUD EUCHARYSTYCZNY W SIENIE
Cud Eucharystyczny w Sienie we
Włoszech wydarzył się w roku 1330.
Ksiądz, wychodząc w pośpiechu do
ciężko chorego włożył Hostię między karty brewiarza, zamiast umieścić ją w specjalnym naczyniu. Gdy
już miał udzielić choremu Komunii
św., stwierdził, że wokół Hostii powstała krwawa plama. Pełen skruchy
powiadomił o cudownym zdarzeniu
ojców z klasztoru św. Augustyna w
Sienie. Im też powierzył brewiarz.
Papieże Bonifacy IX i Grzegorz VII
zatwierdzili kult tej niezwykłej relikwii. Monstrancja zawierająca splamioną krwią kartkę z brewiarza
znajduje się we włoskiej miejscowości Cascia.
Drugi Cud Eucharystyczny, który
wydarzył się w Sienie nieustannie
trwa od 1730 r. Wbrew wszelkim
prawom fizycznym i chemicznym,
223 Hostie, które zostały konsekrowane 14 sierpnia 1730 r. do dzisiejszego dnia zachowują zadziwiającą
świeżość, nie ulegając nawet w minimalnym stopniu procesom psucia.
Historia tego niesamowitego cudu
rozpoczęła się wieczorem 14 sierpnia 1730 r. w wigilię Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Złodzieje włamali się do bazyliki św. Franciszka. Poszukując drogocennych
rzeczy, wyłamali drzwiczki tabernakulum i zabrali ze sobą srebrną
puszkę pełną konsekrowanych Hostii. Światowej sławy włoski fizyk
Enrico Medi po badaniach cudownie
zachowanych
Hostii
napisał:
"Historia gwarantuje absolutną kontynuację cudu: są to zawsze te same
Hostie z 14 sierpnia 1730 r. Ludzka
wiedza zachowuje milczenie wobec

tego faktu zwielokrotnionego 223
razy, który nieustannie trwa od przeszło 2,5 wieku. Nie tylko nie potrafi
go wyjaśnić, lecz z cala pewnością
wie, że nie jest możliwe jego wyjaśnienie, a to dlatego, że fakt ten trwa
na przekór wszystkim najbardziej
znanym i prostym prawom natury.
Mamy tutaj do czynienia z interwencją Przyczyny, która nie jest przedmiotem badań nauki. Ta bezpośrednia interwencja Boga jest cudem
w ścisłym tego słowa znaczeniu,
który nieustannie trwa przez wieki,
aby świadczyć o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii." Aby
oddać cześć cudowi Eucharystycznemu, do Sieny pielgrzymowali
święci i papieże: św. Jan Bosko,
św. Pius
X,
bł.
Benedykt XV,
Pius XI,
Pius XII,
bł. Jan
XXIII,
Paweł
VI.
Ojciec
Święty
Jan Paweł
II
podczas
pobytu
w Sienie
14 września
1980 r. długo adorował Jezusa obecnego w cudownych Hostiach. Na
koniec adoracji wydał okrzyk pełen
zachwytu: „Tu jest Obecność!”
opr. D. Frańczak

INTENCJE MSZALNE
06.01 – 12.01
Poniedziałek (06.01)
TRZECH KRÓLI
godz. 7.00
†Maria- Msza św. greg.
godz. 9.00
Dziękczynna w 13 rocznicę urodzin Liliany z prośbą o Boże błogosławieństwo
godz. 10.30
Dziękczynna za 20 lat małżeństwa Izabeli i Jana z prośbą
o zdrowie, błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Jolanta Klęsk- od Komisji Zakładowej Solidarność MPK
Wtorek (07.01) godz. 16.00
1/ †Jolanta Klęsk- od Komisji
Zakładowej Solidarność MPK
2/ †Maria- Msza św. greg.
Środa (08.01) godz. 16.00
1/ †Maria- Msza św. greg.
2/ W intencji próśb i podziękowań
do Matki Bożej Częstochowskiej
Czwartek (09.01)
godz. 7.00
1/ †Maria- Msza św. greg.
godz. 16.00
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów ze
Związku Zawodowego
Piątek (10.01) godz. 16.00
1/ †Maria- Msza św. greg.
2/ †Jolanta Klęsk- od Krystyny
i Edmunda Kawów
Sobota (11.01) godz. 18.00
1/ †Maria- Msza św. greg.
Niedziela (12.01)
godz. 7.00
†Maria- Msza św. greg.
godz. 9.00
Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Zuzi
godz. 10.30
†Kazimiera Krzysztofińska- 16
rocznica śmierci
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Stanisław Tobiasz- 1 rocznica
śmierci
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